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Helsevesenet leverte da det gjaldt

Sykehjemmene – et medisinsk stebarn?



Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?
Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte 
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister. 
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert 
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.
 

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

Kort ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen 
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.
 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss 
på www.bksykehus.no

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B,  5221 Nesttun
www.bksykehus.no

degrafo.no
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Ortopedi og 
generell kirurgi
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne kirurger, god kapasitet, trygge og delikate 
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter. 
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun 
vanlig egenandel.

Ventetid
Pasienter som henvises til oss vurderes  og behandles så raskt det lar seg 
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no  finnes til enhver tid oppdaterte 
ventetider.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss 
på www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente 
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 5400 inngrep årlig og er et 
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til 
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjons-
stuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er 
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og 
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.
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Sykehjemmene – et medisinsk stebarn?

Endringene i samhandlingsreformen har på papiret ikke endret 
forutsetningene for den medisinske vurderingen av hvorvidt pasi-
enter er utskrivningsklare fra sykehusene, men saksbehandlingen 
har blitt mye raskere. Der det tidligere ofte gikk mange dager, og 
kanskje en uke, før pasientene fikk et tilbud fra kommunene, ser 
vi stadig oftere at de får plass samme dag. Dette alene fører til 
at pasientene nok kan være sykere når de ankommer sykehjem/
kommune enn hva som var vanlig tidligere. I tillegg er det grunn 
til å tro at fordi denne prosessen går betydelig glattere enn før, er 
også bevisstheten omkring utskrivning til kommunal omsorg blitt 
sterkere på sykehuset, som igjen kan gi flere tidlige utskrivelser. 
Dette må ikke fremstilles som negativt i selg selv! Sykehusavdelingene 
er (for det meste) høyspesialiserte enheter som er innrettet mer 
på å behandle akutt sykdom enn på å gi pleie og sørge for opptre-
ning tilbake til dagliglivet. Med den økende eldre populasjonen i 
fremtiden, er det hensiktsmessig at det også fortsetter slik. 

Men dette forutsetter at sykehjemmene er bygd opp og rustet for 
å ta imot denne pasientkategorien, ikke minst når det kommer til 
fagpersonell og infrastruktur. Vi har lest i media at mange sykehjem 
sliter med journalsystemer som er uegnet til oppgaven, og hvor 
vesentlig medisinsk informasjon er omtrent umulig å finne frem i. 
Legedekningsgraden på sykehjemmene er heller ikke tilpasset den 
nye virkeligheten. Der hvor det tidligere var mest langtidsbeboere, 
kan det nå være mange korttidsplasser. Og pasientene trenger 
medisinsk oppfølging, gjennomgang av behandling og kontinuer-
lig justering av medisiner m.m. En lege som er innom en gang i 
uken for visitt var kanskje tilstrekkelig når beboerne var kjente, 
stabile og bodde der over lengre tid. I dagens virkelighet er dette 
en anakronisme.

Sykehjemsmedisinen er komplisert, det er ofte multimorbide 
pasienter med store medisinske behov. Legedekningen på syke-
hjemmene må stå i stil til dette. Men det er heller ikke bare et 
spørsmål om kvantitet, vi må også jobbe for at den medisinske 
kvaliteten blir best mulig. For å få dette til, trengs det stillinger som 
sykehjems(over-)leger som gir tilstrekkelig rom for kompetanse-
utvikling og fordypning, akkurat som i sykehusene. Vi må også ha et 
system som tilrettelegger for at også denne delen av medisinen i 
større grad kan drive forskningsbasert. Legeforeningen har vedtatt 
opprettelsen av et kompetanseområde i sykehjemsmedisin, uten 
at det for de fleste fremstår som klart hva dette innebærer. Men 
for å holde på de gode og dedikerte legene på sykehjemmene, 
må vi ha et system hvor dette fremstår som en karrierevei, som 
også velges av våre yngre kolleger. Jeg håper at også universitetene 
tar sin del av ansvaret, slik at de ferdigutdannede legene både 
vet hva det dreier seg om, og har lyst til å søke seg mot denne 
delen av medisinen. Økt bruk av tvungen kommunal tjeneste for 
allmennpraktiserende leger er i alle fall neppe veien å gå. 

Samhandlingsreformen har neppe skylden for de problemene vi 
ser i sykehjemssektoren i dag, men har kanskje bidratt til å gjøre 
det mer synlig. Skal vi nå målet om mindre bruk av spesialisthelse-
tjenesten for den økende gruppen av eldre innbyggere, kommer vi 
ikke uten om økt kompetanse og spesialisering i kommunehelset-
jenesten. Vi må få flere legestillinger, med tilstrekkelig infrastruktur 
til både behandling og kompetanseutvikling. Sykehjemmene må 
også få tilstrekkelig med andre fagressurser, som sykepleiere og 
fysioterapeuter, for å gi pasientene et godt medisinsk tilbud. Først 
da kan reformen bli noe annet enn et papirspill med pengeflytting!

E i v i n d  S o l h e i m
eivn@helse-bergen.no

Den siste tiden har oppslag om de medisinske forholdene på sykehjemmene preget avisene 
lokalt. Både sykehjemsleger og pårørende har meldt om kritikkverdige forhold, og mye dreier 
seg om tilgang på medisinsk fagkompetanse. Samhandlingsreformen har satt enda høyere krav til 
kompetanse på sykehjemmene, uten at systemene og bemanningen er endret i tilstrekkelig grad.

L e d e r
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03

KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behand-
lingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysin-
sulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50



5
Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

De fleste av leserne har sikkert fått med seg at helsevesenet roses 
for sin innsats og leverte ”traumebehandling av verdensklasse”. Skal 
dette tolkes dithen at ledelseskulturen med ansvarspulverisering 
til følge ikke har slått rot i helsevesenet? ER det da så at andre 
offentlige etater bør se til helsevesenet og lære av helsevesenets 
organisering og kultur? Ikke alt besvares like enkelt, men her 
noen tanker…

En sentral hypotese i moderne organisering av offentlige virksom-
heter, også kalt New Public Management, er at mer markedsorien-
tering, med elementer som internprising, konkurranseutsetting og 
måleparametre skal gi et mer kostnadseffektivt tilbud med bedret 
samsvar mellom behov og ressursbruk. Målstyring er nå et helt 
sentralt begrep innenfor offentlig virksomhet, men det kan synes 
som at kanskje her noe av utfordringen ligger. Det ligger i sakens 
natur at det er relevante parameterne som må måles,- de para-
meterne som sier noe om hvordan man kan utøve sin tiltenkte 
virksomhet, enten det nå er å stoppe vinningsforbrytere, avvæpne 
en terrorist eller redde hans ofre. Mange ansatte i helsevesenet 
vil nok mene at de måles på mange unyttige parametere, men like 
fullt er de harde endepunktene også en del av det vi måles på, 
det være seg i akuttmedisin eller kreftbehandling. På det samme 
område kritiseres politiet for å ha utviklet mål på de områdene 
som er enklest å måle, der hvor det er fremgang uten motstand. 

Dette er et område hvor helsevesenet skiller seg fra andre etater, 
det kan ikke fjerne seg fra de mest basale måleparameterne som 
handler om liv og død. En like åpenbar måleparameter for poli-
tiet skulle kanskje være oppklaringsprosent, men her synes man 
tydeligvis ikke å skamme seg over skremmende tall…

Med innføringen av New Public management i helsevesenet, har 
vi hatt en økende byråkratisering. Enn så lenge går én prosent av 
helseutgiftene til administrasjon, et tall som er lavere enn mange 
land vi normalt sammenligner oss med. Like fullt er helseforeta-
kene mer ”topptunge” enn tidligere og avstanden fra klinikerne 
og opp til beslutningstakerne kan for mange virke langt. Allikevel 
er det fortsatt slik at det sitter mange klinikere i de byråkratiske 
stillingene, personer som forstår behovene i kjernevirksomheten. 
En kollega ble politidirektør, men enn så lenge har vi ikke sett så 
mange politifolk som sykehusdirektører…

Skal vi ivareta kunnskap og faglighet i det fremtidige sykehus-Norge 
vil vi også videre trenge dyktige fagfolk med gode lederegenskaper 
som ledere i helsevesenet.

R e d a k t ø r
Helsevesenet leverte da det gjaldt
Så har 22-juli kommisjonen avlagt sin rapport og skyld og ansvar skal fordeles.  
En uvanlig hard kritikk rettes mot politi, PST og regjeringen og både i posisjon  
og opposisjon diskuteres nå hvem som bør ta ansvar og gå. Ukultur og ansvars-
fraskrivelse er beskrivelsene som går igjen. Hva med helsevesenet?
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Spesialiststrukturen 
– er vi moden for endringer?

I dag har man en rekke hovedspesialiteter og ditto grenspesialiteter. 
Denne utviklingen skyldes en enorm medisinsk utvikling.  Krav 
til ferdighet og kunnskap innebærer en oppsplitting av oppgaver 
dersom kvaliteten skal bli god nok.

Generelt mener jeg det er viktig å begrense antall spesialiteter, 
og vi bør unngå en utvikling mot å bli ”teknikere” på svært små 
organfelt. Alle bør ha en felles ”doktoridentitet” i bunnen. Samtidig 
ser vi f. eks innen kardiologi som jeg kjenner best, at utviklingen 
skjer svært raskt. Oppgaver som før var rent kirurgiske gjøres 
nå også av kardiologer;  PCI i stedet for bypasskirurgi, perkutan 
klaffeimplantasjon (TAVI, mitraclip) i stedet for klaffeoperasjon, 
radiofrekvensablasjon (RFA) i stedet for kirurgisk behandling av 
atrieflimmer m.m.  Man får dermed nisjer innenfor en grenspesiali-
teten, noe som også bidrar til krav om å bli en hovedspesialitet med 
tilhørende grenspesialiteter. Tilsvarende ønske om hovedspesialitet 
har man innen enkelte kirurgiske grenspesialiteter.

En rekke problemstillinger er knyttet til spesialiststruktur, og 
meningene er delte. Man må vurdere generalister vs. superspe-
sialister, sentralisering vs. distriktshensyn,  store sykehus vs. små 
sykehus, nasjonal organisering vs. regionale utdanningssystemer 
knyttet til RHFene, universitetstilknyttet utdanning vs. sykehus-
basert. Videre vil jobbglidning ha betydning for spesialistutdan-
ningen, og det samme gjelder innføring av faste stillinger for LIS 
og eventuell innføring av en resertifiseringsordning. Fremtiden vil 
trolig betinge mer samarbeid på tvers av spesialiteter, jf bruk av 
hybridstuer og intervensjonssentra. Dette kan også ha betydning 
for fremtidens spesialitetsstruktur. Vaktkompetanse vil være et 
sentralt element for tjeneste i mindre sykehus og vil ha betydning 
for oppbygningen og krav til den enkelte spesialitet.

Helsedirektoratet har nå overtatt helt og fullt godkjenning av 
spesialister og vil være i førersetet nå når spesialiststrukturen skal 
gjennomgås. Legeforeningen vil likevel ha stor innflytelse på utvik-
lingen i kraft av stor innsikt og erfaring på området. Det er leger 
som driver frem den medisinske utvikling og dermed er styrende 
for fagets innhold og standardsetting. For å sikre gjennomslag for 
våre synspunkt vil det være avgjørende med fortsatt tett og mest 
mulig formell kontakt til beslutningstakerne (= Helsedirektoratet/
Helsedepartementet ). 

Det må være åpenbart at legenes bidrag vil være avgjørende for 
en fremtidsrettet og hensiktsmessig spesialiststruktur.  Vår fremste 
styrke er innspill basert på innsikt, kvalitet og høy pasientsikker-
het. Vi må stå imot endringer (f. eks. for korte utdanningsløp) 
som svekker standarden på spesialistutdanningen. Samtidig må 
det i langt større grad settes av tid til veiledning og supervisjon i 
sykehushverdagen for å gi den enkelte spesialistkandidat optimal 
opplæring. Der har vi et godt stykke å gå.

Legeforeningen sentralt er i gang med et utredningsarbeid knyttet til spesialist-
struktur som særlig kan få betydning for kirurgiske og indremedisinske fag. De 
fleste leger er sterkt knyttet til sin spesialitet, og identiteten ligger ofte mer  
der enn til sykehuset som sådan. Det er derfor ikke uproblematisk å røre ved 
etablerte strukturer i spesialistutdanningen. Samtidig er verden blitt vesentlig 
mer kompleks fra den gang Legeforeningen tok initiativ til spesialistutdanning 
(1918), og det er svært lenge siden et sykehus bestod bare av kirurgi, medisin, 
anestesi og kanskje gynekologi/obstetrikk.

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no
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Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,-

+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no
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Problemfri overgang til
Med System X får ditt legekontor en problemfri
overgang til eResept og oversikten over både faste-, 
behovs-, og tidligere medisiner vil være der som før.
Med Druid fullintegrert i reseptmodulen blir eventuelle
interaksjoner automatisk oppdaget.

Rekvirering i legens navn og til egen praksis er 
selvsagt også mulig og oppdatering av varekatalogen
(FEST) skjer automatisk.

system

 HOVE MEDICAL
demo@systemx.no SYSTEMS www.systemx.no
 48 22 57 80
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Noen betraktninger fra kurset:

NPR
NPR (Norsk Pasient Register) er et av landets sentrale helsere-
gistre og fra 2007 en egen avdeling i Sosial og helsedirektoratet 
med tilholdssted i Trondheim og Oslo. 

Registeret har opplysninger om alle pasienter som innlegges på 
sykehus eller undersøkes/behandles på sykehusets poliklinikker 
og i avtalepraksis. Avtalespesialistene plikter som kjent å sende 
rapporter til NPR, foreløpig en gang per år. 

Forskriften om NPR koding kom i 2007. Hverken systemleve-
randørene, Legeforeningen eller avtalespesialistene var forberedt 
eller hadde vært involvert i prosessen underveis før forskriften 
ble kunngjort.  I etterkant har det vært et misforhold mellom 
plikt og utgifter til implementering (legen)og journalsystemenes 
begrensede mulighet til å kunne trekke ut data man vil rapportere 
(EPJ leverandører).  Det pågår nå, sent men godt, en god dialog mel-
lom Helsedirektoratet/NPR og Legeforeningen/PSL for å forenkle 
og kvalitetssikre NPR koding og rapportering. Det snakkes om 
en sertifiseringsordning for EPJ leverandørene i forhold til krav 
til programvare for slik koding. Seniorrådgiver Mette Ertzgaard 
fra Helsedirektoratet informerte om NPR koding på årets møte.

NPR rapportene begynner å bli bedre og mer komplett.  
Primærhelsetjenesten står for tur til å begynne med NPR regis-
trering.

Hvem bruker de innrapporterte dataene? Helse og omsorgsde-
partementet, Sosial og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og 
de regionale helseforetakene er de viktigste brukerne i tillegg til 
kommunene, forskningsmiljøer, media og også pasienter, – etter 
innsynsbegjæring.  Informasjonen brukes til nasjonal statistikk, 
samhandlingsrapporter, ” raskere tilbake”, ISF, planlegging og styring, 
fritt sykehusvalg, ventelistestatistikk, kvalitetsindikatorer, og som 
grunnlag for ulike medisinske kvalitetsregistre.  Statistikk kan i 
prinsippet alle be om, og vi kan selv få ut opplysninger om egne 
data etter søknad (enkelt skjema, se NPR nettside.)
Det gir viktig informasjon å kunne følge enkelte pasientforløp. 
NPR tall viser at antall kontroller per pasient er lavere i avtale-
praksis enn på sykehuspoliklinikker. Antallet spesialisthjemler går 
ned, kanskje delvis fordi små hjemmel brøker (med full praksis)er 
borte. Av alle polikliniske undersøkelser svarer avtalespesialistene 

ikke lenger for 1/3,men  1/4. I øyefaget skjer 70 % av all poliklinisk 
pasientkontakt i avtalepraksis.

Bent Høye
Stortingsrepresentant Bent Høye(H) snakket om spesialisthel-
setjenestens fremtid. Utfordringene er mange. Tohundre og åtti 
tusen pasienter venter i helsekø, og årsaken til at antallet er så 
høyt er sammensatt. Antall spesialister i landet er for lavt og vil 
lenge forbli for lavt mens etterspørselen vil øke betydelig. Pasient 
grupper er mer bevisst og krever mer, det er positivt men kan 
også slå ut i form av økt forbruk av helsetjenester for de minst 
syke. Flere betaler seg ut av køer gjennom helseforsikringer og 
annen egenbetalt helsehjelp. Kan det også ha noe å gjøre med 
svekket tillit til det offentlige? Det er i så fall alvorlig.  Å synliggjøre 
kvalitet og å kreve kvalitetsmål må være veien å gå, også når det 
gjelder fritt sykehusvalg. I 2012 ventes en stortingsmelding om 
pasientsikkerhet og kvalitet som blir spennende lesning.  Særlig 
må vi ha ambisjoner om å bli flinkere når det gjelder kommunika-
sjon med pasienter og pårørende.  I innlegget til generalsekretær 
Guro Birkeland fra Norsk Pasientforening hørte vi mer om dette. 
Forståelig informasjon forebygger komplikasjoner, sier hun.

Det er vår utfordring: skape rom og tid 
for kommunikasjon, finne pasienten 
der han er og informere og svare 
på spørsmål derfra.

PSLs årsmøte og administrasjonskurs
Ålesund 23. - 25.august 2012
Fagutvalget hadde i samarbeid med styret invitert til et interessant og sammensatt 
program.  I år var det også duket for flere friske diskusjoner mellom engasjerte 
kursdeltagere og innledere.
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Kar in Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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LANDSSTYREMØTET 2012 
PÅ SORIA MORIA 
Undertegnede deltok på Landsstyremøtet som representant for 
Allmennlegeforeningen region Vest. Jeg vil gjerne dele noen inntrykk 
derfra med Paraplyens lesere.

Vår president Hege Gjessing innledet med en god tale der hun raskt 
gikk gjennom de viktigste helsepolitiske sakene i 2012. Stikkord 
var: Omstillinger i sykehus, Faste stillinger for underordnede 
sykehusleger, Fastlegeordningen, Turnustjenesten, Forebyggende 
helsearbeid mm. 

Hun påpekte, til manges overraskelse, at de norske helseutgifter 
faktisk har vært fallende de siste årene, og ligger nå lavere enn 
mange andre europeiske land. Samtidig har utgiftene til byråkrati, 
og legers tidsbruk på byråkratiske aktiviteter, som rapporter, møter, 
sekretærarbeide osv, økt betydelig. Dermed brukes det vesentlig 
mindre penger på helsefremmende og kurativt arbeid enn vi liker 
å tro, og mindre enn flere andre land.
 
Noen smakebiter fra Legeforeningens budsjett 2013: 
Budsjettet preges av sterk økning i medlemstall og økning i aktivite-
ter. Det har vært spesielt stor økning i Jus- og Arbeidslivavdelingen 
(JA-avdelingen). Derfor er det blitt øremerket en spesiell kontingent 
på 100 kr pr medlem til juridisk bistand.

Hvordan utgiftene skal fordeles er en stadig kilde til uenighet mel-
lom foreningens forskjellige avdelinger. F eks utredes det nå hvilken 
underavdeling som skal dekke kostnader for tillitsvalgtarbeid. Skal 
dette dekkes av yrkesforeningen eller lokalforeningen (som nå).

Forskning:
Det er et enormt sprik mellom bevilgningene til forskning til 
Primærhelsetjenesten og Spesialisthelsetjenesten: Det brukes ca 
50 mill i primærmedisinsk forskning, mens 10 milliarder brukes 
til forskning og undervisning i spesialisthelsetjenesten. Dvs at 
kun 0,5 % av forskningsmidlene brukes i primærhelsetjenesten. 
Landsstyret uttrykker derfor klart at forskning i primærhelsetje-
nesten må prioriteres.
 
Tradisjonen tro ble det arrangert en Helsepolitisk debatt, 

der sentrale politikere deltok, sammen med sentrale tillitsvalgte 
i Legeforeningen.

Vår president uttalte bl a at mistillit fra myndighetene har fjernet 
gleden ved å jobbe som lege. Dette med tydelig adresse til forslaget 
om ny Fastlegeforskrift. Hun påpekte at fastlegene håndterer over 
90 % av alle helseproblemer befolkningen møter.

Ragnhild Mathiesen, statssekretær Arbeiderpartiet, mente at fast-
legeordningen er en suksess og fungerer godt, men at den også 
kan forbedres. Arbeiderpartiet ønsker å gi kommunene et større 
ansvar, med større mulighet til å gi helsehjelp i nærmiljøet. De har 
visjoner om et godt samarbeid mellom alle ledd i helsevesenet, 
fastleger, kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Bent Høie fra Høyre mente at fastlegeforskriften er et svært slett 
arbeid. Dette gjelder så vel prosessen i forkant, som forskriftens 
innhold. Trekantsamarbeidet mellom legeforeningen, kommunene 
og staten ble neglisjert.

Fastlegeordningen fungerer pr i dag svært bra for de aller fleste 
pasienter. Han var frustrert over all den tid og krefter man har 
brukt på skadereduksjon pga den dårlige forskriften, i stedet for 
å bruke ressursene til virkelig å forbedre dagens ordning.

Han hadde fått med seg at det nå er svært dårlig rekruttering til 
allmennlegestillinger, og at det er et økende press på fastlegens 
tid pga økt byråkratisering. Han mener at man bør ha økt satsing 
på forskning og videreutvikling av fastlegeordningen. 

Et av årets hovedtema på landsstyremøtet var forebyggende 
og helsefremmende arbeid.

Legeforeningen har alltid jobbet for folkehelsen, det startet med 
kampen mot tuberkulosen, fortsatte med vaksiner, tobakksopp-
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Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

lysning, og er nå er livsstilsykdommer en viktig satsing. Helse 
må inn i all politikk. Man må inn i skolen og på arbeidsplassene. 
Dokumentet ”Pulsen opp for bedre helse” beskriver DNLF sine 
ideer om forebyggende helsearbeid.

Fedon Lindberg, en ikke helt ukjent indremedisiner, la fram sine 
synspunkter om dette tema. Han mente at forebygging og hel-
sefremmende arbeid på samfunns- og individnivå koster tid og 
ressurser, men at takstene er ikke innrettet på dette.

Steinar Krokstad, som har jobbet med Helseundersøkelsen i Nord 
Trøndelag (HUNT), kunne fortelle at 90% av befolkningen er ris-
kanter, hvis man definerer dette som BT> 140/90 og Kolesterol 
>5! Han fortalte at det ga mye større helsegevinst hvis man kunne 
påvirke en populasjon enn ved en individrettet intervensjon.

Oppsummering: Politiske grep må gjøres for å gi et mindre 
toksisk samfunn, både i betydningen giftstoffer og forurensing, 
men også i betydning dårlige og usunne vaner. 
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Samhandling 
med manglende samarbeid

Sykehjem og utskrivningspraksis
Oppmerksomheten rundt sykehjemslegedekningen i Bergen gjen-
speiler trolig en utvikling i hele regionen. Fra sykehjem som tidligere 
klarte seg bra med legetilsyn et par ganger i uka, hører jeg nå at 
det gjerne er behov for legevisitt daglig. Men få kommuner har 
økt bemanningen som følge av samhandlingsreformen. I min egen 
kommune, Meland, har vi måttet kjøpe inn medisinsk utstyr vi aldri 
tidligere har hatt bruk for. Flere enkeltrom har måttet gjøres om 
til dobbeltrom, og tallet på avlastningsplasser er sterkt redusert. 
Videre har hjemmetjenesten fått et høyere press, og med høyere 
kompetansekrav. Gjennom de interkommunale samarbeidsorga-
nene hører jeg at utviklingstrekkene er nokså like i hele regionen. 
Utgangspunktet i reformen var at utskrivningspraksis ikke skulle 
endres, men at sykehusene likevel skulle få suveren rett til å avgjøre 
om pasienten er utskrivningsklar. Mange av oss fikk dessverre 
rett da vi litt spissformulert spådde at «korridorsengene ville bli 
flyttet til sykehjemmene». KS og Kommunal Rapport har nylig 
dokumentert at tallet på liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 
er nær halvert fra 1. tertial 2011 til 1. tertial 2012.  Som økono-
misk virkemiddel er det kanskje en suksess, men mye tyder på at 
pasientsikkerheten ikke er ivaretatt. 

Helse Vest må meldes på samhandlingsreformen!
Helse Vest, som eier de fleste offentlige sykehusene på Vestlandet, 
har ikke inngått noe formalisert samarbeid med kommunene og 
fastlegene. Det foreligger heller ingen planer om å rette på dette. 
Et konkret eksempel er at Helse Vest har sagt opp avtalen med en 
privat leverandør av røntgentjenester fra 1. september. Pasienter 
som står i kø for billedundersøkelser blir kasteballer, og fastlegene 
kan ikke lenger samhandle elektronisk om røntgenundersøkelser. 
Det er nå tilbake til papirrekvisisjoner og papirsvar som må scan-
nes inn i pasientjournalene. Det er uholdbart at Helse Vest setter 
leger og pasienter i en slik situasjon, og at det ikke samarbeides 
med kommuner og fastleger bl.a. om anbudskriterier.

I sin siste strategiplan på 50 glansede sider er fastlegene 
nevnt én gang i en bisetning generelt om samarbeidspartnere. 
Avtalespesialistene er også så vidt nevnt, da med hovedfokus å 
knytte de nærmere til sykehusene. Helse Vest ønsker å frigjøre 
ressurser til å spisse spesialisthelsetjenesten ytterligere. Men 

hvordan skal en slik satsing være mulig uten å sørge for gode 
samhandlingsrutiner med kommuner og fastleger? Og uten å 
knytte avtalespesialistene nærmere fastlegene og kommunene 
for å ivareta bl.a. halvannen-linje-tjenester? I sin liste over kritiske 
suksessfaktorer nevner ikke Helse Vest disse samarbeidspartnerne. 
Jeg har tidligere skrevet om skjevfordelingen av private avtale-
spesialister. Av de 175 hjemlene i Hordaland er 107 lokalisert i 
Bergen sentrum, 9 i Fjell, 7 på Stord og 2 i Lindås. Fordelingen i 
bydelene i Bergen er oppsiktsvekkende: 25 i Fana/Ytrebygda, 2 
i Fyllingsdalen, mens Åsane og Laksevåg har 1 hver. Helse Vest 
vurderer nå å inndra den ene ledige hjemmelen i Åsane! Hvis 
man sammenholder fordelingen av spesialistene med Bergen kom-
mune sin levekårsanalyse, ser man tydelig at avtalespesialistene er 
lokalisert i befolkningsområder som står sosioøkonomisk sterkt. 
Bergen kommune har tidligere ikke fått svar på sine henvendelser 
til Helse Vest om fordelingen. Men det er nå tatt et nytt og helt 
nødvendig politisk initiativ fra bl.a. byrådslederen i Bergen for å 
få til en mer rettferdig fordeling av helsetilbudet. 

Kommunene finansierer nå store deler av den ordinære syke-
husdriften, fortsatt uten å få innsyn i fakturagrunnlaget. For min 
kommune har månedlig akonto-betaling økt med 20 % hittil i år. 
Utbetalingene til Helse Vest overstiger nå de samlede statlige til-
skudd til samhandlingsreformen. Hvis utviklingen fortsetter vil det 
bety alvorlige kutt i de forebyggende helsetjenestene fra neste år. 
Samhandlingsreformen er i ferd med å sementere sosiale helse-
forskjeller. Det er nødvendig med en radikal kursendring. Staten 
har så langt ikke vist tilstrekkelig evne 
til kunne gjennomføre reformens 
intensjoner.

Tord Moltumyr tordmolt@online.no

Samhandlingsreformen har nærmest over natta resultert i store endringer i det 
norske helsevesenet. Gjennom avisene ser vi at Bergen kommune har fått  
kritikk fra tilsynsmyndighetene for uforsvarlig legedekning på sykehjemmene. 
Pasientene skrives ut langt tidligere fra sykehus. Og det er mangel på samarbeid 
mellom primærhelsetjenesten og de regionale helseforetakene.
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Årets sommerferieavvikling er over og de fleste er tilbake 
på jobb. Forhåpentligvis har dere hatt en fin ferie med sol 
og sommer, bading og det å gjøre noe annet enn å være på 
jobb. Det er godt og nødvendig å lade batteriene innimellom. 
Imidlertid legges det ned en stor innsats av de som er på jobb 
om sommeren, for pasientene slutter jo ikke å bli syke selv 
om det er sommer. For noen er utfordringene større enn 
andre når det gjelder å få avviklet ferie i tillegg til at man skal 
drive avdelingen. Nå er et godt tidspunkt for å evaluere årets 
ferieavvikling. Hvordan gikk det? Hva skal vi eventuelt endre 
på til neste år? Ellers sitter man der neste vår og tenker at det 
gikk jo ganske greit i fjor, så da gjør vi det på samme måten i 
år også. Dette er alles ansvar. Derfor er det viktig at vi som 
arbeidstakere også tar initiativ til dette. 

Årets forhandlinger er unnagjort. Fascinerende og lærerikt å 
være med på for en som ikke har gjort det tidligere. Da er 
det og godt med mer erfarne kollegaer med fartstid i gamet! 
Resultatene kan leses på legeforeningens nettsider legefore-
ningen.no. Der ligger både avtaleverket og protokollene. 

Høsten er og tid for å starte på nytt for mange. Ikke rakk vi 
å trene til badesesongen i år heller, men det kommer en ny 
mulighet neste år! Det er bare å sette i gang. For noen er 
seks års studier endelig over, og mange skal ut i sin første full-
tidsjobb. Dette er spennende! Jeg tilbrakte selv min turnustid 
i Førde og Florø og ser tilbake på det som en utrolig fin tid. 
Både faglig og sosialt. Det å få utfordringer, bli forventet noe 
av og føle seg som en del av teamet, ikke bare et hår i suppen 
er viktig. Her har vi som har jobbet en tid et ansvar. Dette 
er en glimrende mulighet til å bli kjent med og være med å 
forme våre fremtidige kollegaer! Flere av mine kullkamerater 
ble værende på turnusstedet nettopp fordi de trivdes så godt 
der i turnus. Dette er en ypperlig rekrutteringsmulighet, både 
til faget og til sykehuset eller legekontoret. Noen velger sitt 
fagfelt på bakgrunn av noe de fikk være med på i turnustiden. 
Så ta godt i mot de nye turnuslegene! Ta de med på laget og 
involver de. Dette skaper gode leger, mener jeg. Inviter de 
med når det arrangeres noe sosialt på avdelingen også. Til alle 
nye turnusleger; velkommen til et spennende, utfordrende og 
lærerikt yrke!

Når dette skrives er sommerferien over for i år og høsten har så smått begynt. 
Det er kaldere om morgenen på vei til jobb og regntøyet er funnet fram igjen. 
Selv om vi aldri kan pakke det helt bort her på vestlandet. Høsten er en fin tid, 
synes jeg. Jeg har alltid likt høsten. Den kalde klare, friske luften og fortsatt kan 
vi ha mange fine dager i vente før vinteren setter inn.

Velkommen!

Marit Bekkevold, 
FVT YLF, Helse Bergen
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Erfaren urolog utfører sterilisering og 
småkirurgi.

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller 
send henvisning til Aleris Helse AS 
Marken 34, 5017 Bergen. se www.aleris.no/bergen

Sterilisering   
                 av menn

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON 
OM VÅRT TILBUD

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og 
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.

Ryggkirurgi
    - offentlig avtale

Sidsel Haug
hudlege

Helse og omsorg hele livetNorges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.

Aleris sykehus i Marken
- tilbud uten ventetid
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> univadis er en gratis tjeneste fra MSD, 
eksklusivt for leger, som gir deg objektive og 
relevante nyheter og tjenester.

> univadis samarbeider med anerkjente 
leverandører som BMJ Learning, Elsevier, The 
Lancet og Springer. Alt innhold leveres direkte fra 
våre leverandører som gir et mest mulig objektivt 
bilde av medisinske fagområder.

> univadis gir deg tilgang til et stort medisinsk 
bildebibliotek, prisbelønte visuelle hjelpemidler som 3D 
anatomi, e-learing kurs, Merck Manual og direkte tilgang 
til online versjoner av medisinske tidsskrifter. 

> univadis gir deg oppdateringer fra de store internasjonale 
kongressene, de viktigste nyhetene, videointervjuer og 
rapporter med oppsummeringer fra kongressen.

univadis® er et registrert varemerke av Merck Sharp & Dohme Corp., et 
datterselskap av Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA. 
Copyright © 1999-2012 Merck & Co., Inc.  

Registrer deg på 
www.univadis.no

3D
Anatomy

Image
Library

Congress
Highlights

MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 20 73 00, msdnorge@msd.no, www.msd.no

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

Anskaff  
hjertestarter 

i dag!
- det kan redde en 
kollega i morgen.

Ring 05003

Ansatte er bedriftens største ressurs
Mange selskaper sier det, men ved å snakke med oss 
i Røde Kors Førstehjelp, er du en av bedriftene som 
faktisk gjør noe med det. 

Med bedre tilgang på hjertestartere, 
kan du redde et liv!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaff e seg 
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 
personer faller om med uventet hjertestans utenfor 
sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det så mange som 
9 av 10 som dør. Flere vil overleve hjertestans om det 
utplasseres hjertestartere i samfunnet. 
9 av 10 som dør. Flere vil overleve hjertestans om det 
utplasseres hjertestartere i samfunnet. 

SPAR KR 5000,

KUN 12.990,-
Inkludert bæreveske, «Start kit» og ekstra elektrodesett.

Ordinærpris inkludert ekstrautstyr kr 18.000 eks. mva.

Tilbudet 
gjelder KUN de 

100 første 
bestillingene!

3
Trygg

  Hjertestarteren skiller seg fra andre hjertestartere i markedet ved at den er Rescue Ready®.
 Dette betyr at enheten kontrollerer batteri, maskinvare og elektroder daglig. Dette gir deg
 en trygghet om at alt fungerer når du trenger det.

Brukervennlig
  RescueCoach™ taleguide på norsk som veileder deg om du må bruke hjertestarteren.
 Informasjonen kommer i tillegg opp som tekst på skjermen. Dette gjør den brukervennlig  

 for personer med hørselshemning og gir ekstra ro i en kaotisk situasjon.
 En metronom holder takten under hjertekompresjoner. Gode hjertekompresjoner er   

 avgjørende for suksessfull hjerte- og lungeredning.
 Enheten analyserer pasienten for deg og gir tilbakemelding når man 

 skal (og når man ikke skal) levere sjokk.

Garanti
 Powerheart® har en av de lengste garantiene i markedet. Den har hele 

 7 års full garanti!
 Maskinen er 100 % vedlikeholdsfri og man trenger ingen fordyrende 

 serviceavtale da Røde Kors Førstehjelp følger dere opp.

Ved å kjøpe hjertestarter gjennom Røde Kors Førstehjelp støtter 
dere Røde Kors sitt humanitære arbeid.

Røde Kors Førstehjelp har blitt hoveddistributør av Cardiac Science sine produkter i Norge.
Cardiac Science er en global leder innen utvikling, produksjon og markedsføring av diagnostiske og terapeutiske 
kardiologi produkter og tjenester.

grunner til å velge Powerheart®Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
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Etter ein avslappande sommarferie med 
dagar utan plikter kjem kvardagen fort 
tilbake.  Nokre har grua seg til å starte 
opp igjen, andre har gleda seg. Nokre har 
skifta jobb og er forventningsfulle til ein ny 
arbeidsplass. Korleis er tonen her ? Kven 
set standarden her på jobben ?

Eg har tidlegare arbeidd nokre år som 
bedriftslege og vart stadig forundra over 
kor mykje leiaren hadde å seie for arbeids-
miljøet. Vi vart gjerne tilkalla når det var 
problem og mistrivsel.  Negative ytringar 
og passiv motstand kunne vera resultatet 
når trivselen vart dårleg. Ved å skifte ut 
leiarar kunne tonen endra seg dramatisk 
slik at det etter kvart vart det positive 
som dominerte. Arbeidsresultatet vart som 
oftast og mykje betre.

Alle tilsette har eit felles ansvar for arbeids-
miljøet og skal bidra positivt på arbeidsplassen. Men vi kjem ikkje 
utanom at den som er leiar har størst ansvar.  Også dei mest 
erfarne eller dei som har høgast kompetanse  har stort ansvar. 
Er du erfaren og flink i faget ser du lett kor kollegaer ikkje er 
perfekte. Då er det lett å vera kritisk til andre, men er det lurt 
? Er det slik andre får god sjølvtillitt og god trivsel?  Det betyr 
ekstra mykje for eiga personleg utvikling å få oppmuntring av ein 
overordna eller ein som du sjølv synes er flinkare enn deg. 
Regelen er å først seie det positive, så kome med det som kan 
bli betre.

Særleg etter krevjande faglege situasjonar eller når ting går gale 
må senior-legane ha auge for å finne moment å gi kollegastøtte 
på. Slik støtte kan vera avgjerande viktig for dei som skal inn i 
yrke og spesialitet. Det er nødvendig at erfarne legar sett ord på 
kor vanskeleg faget kan vera. Samtidig kan vi halda fram at vi er 
flinke legar og vi har eit godt helsevesen. 

Vi kan trene oss i å gi meir oppmuntring til kvarandre. Kollegaer 
som arbeider mykje åleine treng det spesielt. Positiv stemning 
gjer at vi har det kjekkare på jobben. Arbeidsmiljøet blir betre 
og pasientane kan merka at det er er ein positiv tone i teamet.  
Leiarar kan spørje tilsette om dei får nok oppmuntring. Er det god 
balanse mellom kritikk og støtte? Ta «tempen» på ditt arbeidsmiljø 
i haust og diskuter i lunchen korleis det står til. 

Oppmuntring til oppmuntring 
Når fekk du sist positiv oppmuntring på jobben, eller - når gav du sist ein 
oppmuntring til ein kollega? Hender det sjeldan eller ofte?

Leiv Er ik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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Leder: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
Nestleder/LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
Kasserer/årsmøtevalgt: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Turid Thune
YLF: Marit Bekkevold marit.bekkevold@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Eva Gerdts eva.gerdts@med.uib.no
LVS Vara: Bettina Husebø
PSL: Karin Stang Volden karin.stang.volden@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
Namf: Ingunn Glenjen ingunn.glenjen@gmail.com 
Namf Vara: vakant
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup espen.rostrup@me.com
NMF Fridtjof Edland fridtjov.e@gmail.com

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Leiv Erik Husabø, Leiar
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Siri Sandvik, styremedlem
siri.sandvik@helse-forde.no 

Jan Ove Tryti, styremedlem
jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no

Ronny Cassell, AF
curemure@online.no

Alv B. Heggelund, NAMF
abh@hoyangerbht.no

Audun O. Vik-Mo, YLF
auvik-mo@online.no

Ola Arne Hjelle, OF
ola.arne.hjelle@helse-forde.no

Einar Hovlid, 2. vara
einar.hovlid@c2i.net

Rune Nordpoll, 1.vara
rune.nordpoll@helse-forde.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2011 - 2013

Styret HLF 01.09 2011 - 31.08 2013
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Øystein Melbø Christiansen, 
Psykiatrisk Klinikk, 

6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    

Fax: 57 83 94 95    
Mobil: 90 20 46 00

Geir Kittang, 
Sunnfjord Medisinske Senter

Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

LEGE-FOR LEGE I SOGN OG FJORDANE

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 
nilsen.stein@gmail.com 
Tlf. privat: 93 49 95 53 
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no 
Øyrane legesenter

Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no 

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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Kurskomiteen Hordaland legeforening inviterer med dette til ryggkurs med 
god hjelp frå Nakke- Ryggpoliklinikken, HUS ved overlege Kjersti Erdal. 

Det vert god tid til praktiske øvelsar. 

Kursstad Grand Hotell Terminus.

HØSTKURSET 
RYGGPLAGER: UTREDING OG 

BEHANDLING
Dato: 22. – 23. november  2012

Kunngjøring

Mvh 
Kjersti Erdal, Anne Laue og Øyvind Åsebø

Spill 
ballen 
over til Cox 
du også

Cox er en av Norges sterkeste aktører innen 
redaksjonell kommunikasjon og design. 

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København og Stockholm.

www.cox.no

MagaSin

RÅDgiVning

DeSign

web

KONTOR-
LOKALER 
TIL LEIE
Ledige kontorer i Markeveien 

Legesenter midt i sentrum 
ved Torgalmenningen.

Det er ledig 3 kontorer ved vårt 
legesenter. Fine lokaler i 3.etg, 

heis, parkering etc.

Vi er pr i dag 1 fastlege og
1 psykiater. Infodoc journal- 

program og Helsenett.

Ta kontakt med Rolf Langeland, 
tlf utenom kontortid 909 20760.
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Åpningstider:
man-fre: 07-22
lør-søn: 08-20

Tlf : 55 19 77 50 

“Arken er åpent

 

både kveld og

 

helg, det passer 
perfekt for min

 

travle hverdag!”

- Trude 34 år

“Jeg sparte tid

 

på at Arken har

 

tannpleiere,

 

tannleger og 
spesialister på 
samme sted.”

- Frode 52 år

“På Arken kan jeg 
se konsert-video 
på storskjerm

 

med sorround 
under

 

behandlingen!”

 

- Pål 32 år

“Det jeg liker med 
Arken er alle de 

menneskene som 
jobber der.”

- Ingebjørg 68 år
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2.5
www.infodoc.no

Ta kontakt for en uforpliktende demo i dag!
Telefon: 815 32 020
eller send en mail til: salg@infodoc.no

Bedre samhandling
i kommunen
Infodoc Plenario Journalsystem
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Utviklinga på IT i allmennpraksis skjer med små og sjeldne skritt. 
No har Staten løyvd pengar til å utvikle program for samstemming 
av medisinlister mellom epikriser, andre meldingar og legejournalen 
si liste over medisinar som er i bruk. Programmet skal kjenne 
att medikamenta frå fri tekst og sette dei opp i ein tabell slik at 
fastlegen lett skal kunne oppdatere medisinlistene sine.

Dette er likevel berre ein liten bit av alt vi treng, eller 
rettare sagt, burde hatt, når det gjeld system for å 
utnytte dei elektroniske journalsystema i pakt med kva 
teknologien gjer mogeleg. I beste fall kan vi kalle det 
«klatting». Det har rett og slett ikkje vore mogeleg å få 
Staten til å ta eit overordna samla grep for ei IT-satsing 
for allmennpraksis. Vi har rett nok fått ei velfungerande 

e-reseptløysing og mange kan no sende elektroniske meldingar 
til kommunale tenester. Men det er ingen standardisering på 
mange punkt, vi kan framleis ikkje nytte ein enkel adressemeny 
for å sende meldingar alle plassar vi vil, det er ingen enkel digital 
overføring av journalar, og vi er ikkje på nett med NAV, berre for 
å nemne nokre eksempel.

Det er ikkje berre trist, men tungvint og dyrt med mykje 
av den papirbaserte samhandlinga på mange område. Eg 
har tenkt at norske allmennlegar vart for gode for tidleg 
på EPJ, og deretter har vi ikkje klart å ta eit samla løft inn 
i dagens teknologiske kvardag. Eg veit mange allmennlegar 
gjer ein stor innsats, medan det offentlege ofte framleis 

er ei sinke.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for al lmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
a u g u s t  2 0 1 2

Doktorgrad: Eldre og legemiddeltryggleik
Kjell H. Halvorsen disputerte 16. mars 2012 for ph.d. graden 
ved UiB med avhandlinga ”Drug prescribing quality for older 
patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication 
reviews.” Avhandlinga konkluderer med at forskrivinga til eldre 
kan betrast mykje.

Hos meir enn 11 000 eldre som brukte multidose fann han at 
ein tredel av sjukeheimspasientane og en firedel i open omsorg 
brukte minst eitt uheldig legemiddel. Tverrfagleg samarbeid mel-
lom farmasøyt, lege og sjukepleiar løyste 3,5 legemiddelproblem 

og reduserte bruken med 1,5 legemiddel per pasient i gjennom-
snitt. Men avhandlinga fann også at det gjev utfordringar når nye 
profesjonar kjem inn i etablerte samarbeid.

Kjell H. Halvorsen (f. 1977) er frå Vestvågøy og utdanna cand.pharm. 
Han har arbeidd ved sjukehusapotek og som apotekar før han 
vart stipendiat ved Senter for farmasi og Forskningsgruppen for 
allmennmedisin, UiB. Professor Sabine Ruths, 1.amanuensis Anne 
Gerd Granås og 1.amanuensis Per S. Stensland har vore rettleiarar.
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PARAPLYEN

Allmennpraktikerstipend til Bergen
Ved tildeling for høsten 2012 var det fem tildelinger med tilknyt-
ning til Bergensmiljøet:

Anette Fosse, fastlege Mo i Rana, med prosjektet Døden i 
sykehjem - pasienters og pårørendes tanker og forventninger.

Kristian Jansen, fastlege Samnanger, med prosjektet Liverpool 
Care Pathway på sykehjem - en studie av medikamentbruk ved 
livets slutt.

Guttorm Raknes, fastlege i Meland, med prosjektet Avstander 
og legevaktsøking.

Halvor Lund, Oslo legevakt, med Bruk av Manchester Triage 
System som verktøy for å vurdere om en pasient trenger kon-
sultasjon hos legevaktslege.

Kristin Hågøy, fastlege Bergen, med prosjektet Villet egenskade 
på legevakt.

Studietur til Nederland
Undervisere i allmennmedisin fra UiB har vært i Groningen for 
å studere medisinstudiet, videre-utdanning i allmennmedisin og 
allmennmedisinsk forskning. Integrering av allmennmedisin i de 
nye sammenslåtte medisinske fakulteter og universitetssykehu-
sene i Nederland til University Medical Centres byr både på 
muligheter og utfordringer for faget.

Medisinstudiet der bygger i stor grad på problembasert læring 
og integrert undervisning, der studentene får pasientkontakt 
tidlig i studiet, og profesjonalisering er tillagt stor vekt. Det fin-
nes en stor og flott universitetsallmennpraksis, som rekrutterer 
pasienter både til undervisning og forskning.

Allmennmedisingruppen har ansvar videreutdanningen som er 
et 3-årig utdanningsløp der kandidatene jobber 4 dager i uken i 
allmennpraksis under veiledning, og deltar 1 dag i et utdannings-
program på universitetet. Det ble også anledning til praksisbesøk 
og møter med svært hyggelige kollegaer.

Lektorkurs i Kenya
Våren 2012 hadde Faggruppe for allmennmedisin sitt årlege 
kurs for universitetslektorar med 50 deltakarar i Kenya! Kursa 
skal auka fagleg og pedagogisk kompetanse, og annankvart år 
vert kursa haldne i utlandet. Kurset var delt i to: Emnekurs i 
Tropemedisin i regi av University of Nairobi, og emnekurs i 
Kognitiv terapi i regi av professor Ingvard Wilhelmsen ved UiB.

Tidlegare kurs har vore arrangert i Canada, USA, Nederland, 
Belgia, Tyskland og England. Legeforeninga har støtta kursa 
økonomisk. Slike møte mellom universitetslektorar og aka-
demiske/kliniske miljø i andre land er stimulerande for vidare 
arbeid med undervising av medisinstudentar i allmennpraksis.

Rosendalseminaret
I juni 2012 kom den engelske allmennmedisinlederen Iona 
Heath for å delta på seminaret "The nature of humans and 
the goals of medicine" i regi av Filosofisk poliklinikk. Sammen 
med Heath kom to andre stjerner på allmennmedisinens aka-
demiske himmel, Trisha Greenhalgh og John Launer. Deltakerne 
var norske leger, ph.d.-kandidater og akademikere. Samarbeid 
på dette nivået er en honnør til vårt akademiske miljø. John 
Launer, med sine metodiske tilnærminger til "conversations 
inviting change", vil komme igjen til Bergen den 27-28. november 
med kurset "Samtaler som innbyr til endring" (Kurs B-26909).



Fana Medisinske Senter tilbyr  
plastikkirurgi til offentlig takst 
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.  
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til 
offentlige takster etter henvisning fra lege. 

STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?  

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:

• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT

• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI

• BUKPLASTIKK

FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service. 

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

•  Utredning og behandling av snorking og pustestopp

•  Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

•  Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat 

•  Utredning og behandling av vertigo og øresus

Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.  

Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl, 
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

•  Allergi utredning

•  Prikktesting og spirometri reversering

•  Hyposensibilisering av timotei og bjørk

Seksjon for immunisering og allergiutredning.  

Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun. 
Offentlige takster.

• Brystforstørrelse
• Brystløft
• Bukplastikk
• Facelift
• Øyelokkskirurgi
• Panneløft
• Fettsuging
• Fetttransplantasjon

Seksjon for kosmetisk kirurgi.  

Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge, 
spesialist i plastikkirurgi.

Seksjon for off pl.kirurgi.

Ledet av overlege Bjørn E. 
Rosenberg, spesialist i  
plastikkirurgi.

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun    |    www.fanamedisinske.no    |    mail@fanamedisinske.no    |    55 92 22 22

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling

• Mindre kirurgiske inngrep:
 •  Hudinngrep
 •  Håndkirurgi
 •  Arrkorreksjon

Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen

B - Økonomi




